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 1ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصوالت دخانی و کاالهای تبلیغی دخانی

 

 تعاریف -1ماده 

 :رودکار مینامه در معانی مشروح زیر بهعبارات موجود در این تصویب

 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ستاد:

 ریزی و نظارت بر دخانیات کشورمرکز برنامه مرکز:

م اع انواع سیگار، توتون و تنباکو )محصول مزرعه یا هر نوع محصول فرآوری شده( و یا مشتقات و متفرعات آن محصوالت دخانی: 

 یا تنباکو باشدشده از توتون که تمام یا بخشی از آن تشکیل یا مشتق از آن

هر نوع کاال از قبیل کاله، جاسوووچی،ی، کی ، تو ، اوازم تحریر، فند ، شوشووا مواد خوراکی، شوشووا ،  کاالهای تبلیغی دخانی:

 روداوح فشرده و غیره که برای تبلیغ، تشویق و یا ترویج محصوالت دخانی به کار می

 (6ماده )« اا »موضوع بند  (www.ntsw.ir) سازی و نظارت بر فرآیند تجارت به آدرسافزاری جامع یکپارچهسامانه نرم سامانه:

 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز

 مقررات عمومی -2ماده 

نی به شکل تجاری نامه، صرفاً در خصوص خرید، فروش، حمل و یا نگهداری محصوالت دخاتمامی ضوابط مذکور در این تصویب -1

 .شوداست و نسبت به خرید، فروش، حمل و یا نگهداری محصوالت دخانی به شکل غیرتجاری اعمال نمی

 :خرید، فروش، حمل و یا نگهداری محصوالت دخانی به شرح ذیل است« شکل غیرتجاری»منظور از  -تبصره

 .یی در حد مصرف شخصی استکننده نهانسبت به فروش: فروش مستقیم محصوالت دخانی به مصرف -الف

 .کننده نهایی در حد مصرف شخصی استنسبت به خرید: خرید محصوالت دخانی توسط مصرف -ب

 .کننده نهایی در حد مصرف شخصی استنسبت به حمل: حمل محصوالت دخانی توسط مصرف -پ

 .کنندگان نهایی در حد مصرف شخصی استنسبت به نگهداری: نگهداری محصوالت دخانی توسط مصرف -ت

طور کلی تخل  از ضوووابط مذکور در این  اند و بهنامه ممنوع محسوووش شوودهاعمال و رفتارهایی که به موجب مواد این تصووویب  -1

صویب صره )ت ضمانت اجراهای مقرر در تب شمول  سیدگی به 18( ماده )4نامه، م ( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز خواهند بود و مرجع ر

 .های قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرات حکومتی استتخلفات ناشی از نقض این ضوابط، شعب بدوی ویژه رسیدگی به شرونده

صویب -2 ضوابط مذکور در این ت ص -نامه در مناطق آزاد تجاریتمامی  ست. هرگونه ادی نیز الزمصنعتی و مناطق ویژه اقت االجرا ا

صنعتی و ویژه اقتصادی، در این مناطق ممکن -نامه توسط شورای عاای مناطق آزاد تجاریتعلیق و یا تغییر احکام و مقررات این تصویب

 .نیست

صویب -3 ضوابط این ت صورت عدم رعایت  ضوع رفتار انجامدر  صوالت دخانیِ مو شی از مح ض نامه در مورد بخ مانت اجرای شده، 

 .قانونی، صرفاً در خصوص همان بخا که نسبت به آن تخل  واقع شده است اعمال خواهد شد

 .خرید، فروش، حمل یا نگهداری کاالهای تبلیغی دخانی به شکل تجاری، ممنوع است -4

مبارزه ملی با دخانیات، ( قانون جامع کنترل و 5خرید، فروش، حمل یا نگهداری سویگار به شوکل تجاری برخالف ضووابط ماده ) -5

 .ممنوع است

                                                           
و اصالحیه  9۹/11/1۶۹۱هـ تاریخ ۱۲۹۲1/ت1۶۱۱۳۴شماره نامه ( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز )تصویب1۱( الحاقی ماده )۴( دستورالعمل تبصره )۲استناد ماده )به  -1

فروش، حمل و نگهداری محصوالت ربط، ضوابط اختصاصی خرید، های ذیهیأت وزیران( و بر اساس پیشنهاد دستگاه 1۴/9۱/۹۲هـ تاریخ ۱۱۳۲۹/ت19۳۳۱۹شماره 
به تأیید  1۹/91/1۶۹۱اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز به شرح زیر تعیین و در تاریخ  1۲۶تبصره در جلسه  ۱بند و  ۶۲ماده،  ۲دخانی و کاالهای تبلیغی دخانی در 
 .رییس جمهوری اسالمی ایران رسید
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 خرید محصوالت دخانی -3ماده 

شکل تجاری، موظفند مجوز خرید محصوالت دخانی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت،  -1 تمامی خریداران محصوالت دخانی به 

 .دریافت نمایند

 .شودمی محسوش« خرید تجاری»خرید مواد اوایه برای استفاده در امر تواید نیز  -تبصره

شندگان دارای مجوز از وزارت  -1 صرفا مجاز به خرید محصوالت دخانی از فرو شکل تجاری،  تمامی خریداران محصوالت دخانی به 

 .صنعت، معدن و تجارت، هستند

سوی  -2 صوالت دخانی، حداکثر میزان خرید اعالمی از  شکل تجاری، موظفند در خرید مح صوالت دخانی به  تمامی خریداران مح

 .رکز را رعایت نمایندم

ضوع ماده ) -3 سمی مو ساش ر صورتح شکل تجاری، ملزم به دریافت  صوالت دخانی به  صل هفتم آیین 8تمامی خریداران مح ( از ف

 .های مستقیم از فروشنده هستندقانون ماایات 31/44/1354( اصالحی مصوش 55نامه اجرایی موضوع ماده )

 .از طریق فضای مجازی ممنوع است خرید محصوالت دخانی به شکل تجاری، -4

  یا نندهک های گرمخرید قلیان ااکترونیکی و گازی و سوویگار ااکترونیکی، تنباکوهای بدون دود از هر نوع، سوونا بخار، دسووتگاه -5

 .است ممنوع تجاری شکل به هاآن متعلقات و قطعات تنباکو، بخار توایدکننده

صورتی معتبر  -6 سامانه در  سیگار در  شد و تا زمانی که خریدار، خرید  شده با سامانه تأیید  سط خریدار در  شد که تو تلقی خواهد 

 .فروش ثبت شده به خود را در سامانه تأیید ننماید، به منزاه عدم تحقق خرید خواهد بود

سیگار ثبت نشده خرید  .خریدار مجاز است صرفاً سیگاری را که فروش آن در سامانه به نام وی ثبت شده است، خریداری نماید -7

 .در سامانه، از هر شخص حتی فروشنده مجاز تحت هر عنوان ممنوع است

 دخانی محصوالت  فروش -4ماده 

صنعت، معدن و  -1 صوالت دخانی را از از وزارت  شکل تجاری، موظفند مجوز فروش مح صوالت دخانی به  شندگان مح تمامی فرو

( قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با 7دخانی، منوط به رعایت ضووووابط ماده )تجارت دریافت نمایند. صووودور مجوز فروش محصووووالت 

 .دخانیات است

تمامی فروشندگان محصوالت دخانی به شکل تجاری، صرفا مجاز به فروش محصوالت دخانی به خریداران دارای مجوز از وزارت  -2

 .صنعت، معدن و تجارت هستند

ش -3 شندگان محصوالت دخانی به  کل تجاری، موظفند در فروش محصوالت دخانی، حداکثر میزان فروش اعالمی مرکز تمامی فرو

 .را رعایت نمایند

صورتحساش رسمی موضوع ماده ) -4 صدور  شکل تجاری، ملزم به  شندگان محصوالت دخانی به  ( از فصل هفتم آیین 8تمامی فرو

ضوع ماده ) صوش 55نامه اجرایی مو صالحی م ستقیم و تحویل آن به خریدار میقانون ماایات 31/44/1354( ا شندهای م صورت  .با در 

اندازی فرآیند صوودور ااکترونیکی فاکتور توسووط وزارت صوونعت، معدن و تجارت، فروشووندگان صوورفاً ملزم به صوودور فاکتور از درگاه راه

 .شده هستنداندازیراه

 .فروش محصوالت دخانی به شکل تجاری از طریق فضای مجازی ممنوع است -4

ننده یا کهای گرمفروش قلیان ااکترونیکی و گازی و سوویگار ااکترونیکی، تنباکوهای بدون دود از هر نوع، سوونا بخار، دسووتگاه -5

 .ها به شکل تجاری ممنوع استتوایدکننده بخار تنباکو، قطعات و متعلقات آن

ستورااعمل تا مدت از زمان الزم -6 شدن این د شندگان 6االجرا  شکل تجاری، حداکثر  ماه، تمامی فرو ساعت شس از  48سیگار به 

طور فروش محصووووالت خود، فرصوووت دارند اطالعات فروش خود را در سوووامانه ثبت و شس از این مدت، باید اطالعات فروش خود را به

 .در سامانه ثبت نمایند« آنی»
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صره  سط خ -تب شد که تو صورتی معتبر تلقی خواهد  سامانه در  شده در  سیگار ثبت  شد و تا فروش  شده با سامانه تأیید  ریدار در 

 .زمانی که خریدار، فروش ثبت شده به خود را در سامانه تأیید ننماید، فروش ثبت شده توسط فروشنده کان ام یکن تلقی خواهد شد

ثبت  سیگار فروشنده مجاز است صرفاً سیگاری را که فروش آن در سامانه به نام خریدار ثبت شده است، به فروش برساند. فروش -1

 .نشده در سامانه، به هر شخص حتی خریدار مجاز تحت هر عنوان ممنوع است

 دخانی محصوالتحمل  -5ماده 

ها و مؤسووسووات حمل و نقل موظفند اطالعات مربوط به حمل محصوووالت دخانی را جهت اخذ سووند حمل در تمامی شوورکت -1

( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز موضوووع 6( و )5نامه اجرایی مواد )آیینفصوول دوم « ث»زیرسووامانه حمل و نقل مربوط موضوووع بند 

 .، ثبت نمایند23/44/1355هو مورخ 1555/ت46443نامه شماره تصویب

صره  شرکت -تب صوالت دخانی را بهتمامی  سات حمل و نقل باید اطالعات مربوط به حمل مح س سامانه ها و مؤ صحیح در زیر طور 

 .نمایند خودداری اند،نشده بارنامه کدرهگیری اخذ به موفق که دخانی محصوالت هایمحمواه حمل از و  د نمایندموضوع این بند وار

تمامی حاملین محصوالت دخانی به شکل تجاری، موظفند شیا از حمل محصوالت دخانی، سند حمل محصوالت دخانی صادره  -1

 .ها و مؤسسات حمل و نقل دریافت نمایندشرکتاین ماده را از « 1»از زیرسامانه موضوع بند 

صره  سند  -تب شده در  صوالت دخانی، اطالعات کاالی ثبت  شکل تجاری، موظفند شیا از حمل مح صوالت دخانی به  حاملین مح

 .حمل مربوطه را با محمواه کنترل نموده و در صورت عدم انطباق از هر حیث، از حمل آن خودداری نمایند

 محصوالت دخانی نگهداری -6ماده 

نگهداری محصوالت دخانی به شکل تجاری صرفاً در انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال موضوع بند  -1

 .باشد(، مجاز می27اای  23( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز )مواد 6( و )5نامه اجرایی مواد )فصل دوم آیین« ج»

انبار یا محل  های نگهداری سووویگار، از زمان آغاز اازام ثبت آنی فروش، باید با موجودی آنک از انبارها و یا محلموجودی هر ی -2

 .نگهداری در سامانه در هر احظه مطابقت کامل داشته باشد

گهداری ن به انبار یا محلنگهداری مبدأ و تأیید ورود آن  مااک سیگار به شکل تجاری، ملزم به ثبت خروج سیگار از انبار یا محل -3

 .باشددر سامانه می« آنی»طور مقصد، به

شته -4 سامانه دا شکل تجاری که شیا از ابالغ این دستورااعمل عدم تطابق موجودی انبار با موجودی  سیگار به  اند، تمامی مااکین 

های نگهداری خود وجودی هر یک از انبارها و یا محلبندی و ساز و کار اعالمی مرکز با مملزم هستند، موجودی سامانه را مطابق با زمان

 .مطابق نمایند

 سایر ضوابط -7ماده 

( ااحاقی 4االجرا بودن ضوابط عام مندرج در دستورااعمل تبصره )نامه مانع از الزماجرای ضوابط اختصاصی مندرج در این تصویب -1

و مورخ 52571/ت138864ران به شماره ( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوش هیات وزی18ماده ) و اصالحیه شماره  45/11/1355ه

 .نیست 14/48/57هو تاریخ 55675/ت146685

ستاد مبنی -2 صورت ابالغ  سیگار، رعایت مفاد بندهای  در  صوالت دخانی عالوه بر  سایر مح شدن  شمول  از ماده « 8»و « 7»بر م

ها برای محصوالت دخانی های آننامه و تبصره( این تصویب6از ماده )« 4»و« 3»، «2»(، و بندهای 4از ماده )« 8»و « 7»(، بندهای 3)

 .ابالغی نیز اازامی خواهد بود

از « 8»و « 7»بندهای (، 3) از ماده« 8»و « 7»در صورت ابالغ ستاد مبنی بر آغاز استقرار شناسه رهگیری، رعایت مفاد بندهای  -3

 .ها براساس شناسه رهگیری نیز اازامی خواهد بودهای آننامه و تبصره( این تصویب6ز ماده )ا« 4»و« 3»، «2»( و بندهای 4ماده )

 


